
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos doze dias  do mês de março do ano de dois  mil  e  dezenove,  reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato  e contou com a presença da professora Natalia Brucker e dos
professores Bernardo Baldisserotto, Guilherme Vargas Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan
e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foi homologado o Edital 01/2019/PNPD/CAPES para distribuição
de uma cota de bolsa de Pós-Doutorado. Foi sugerido pelo professor Bernardo Baldisserotto, que
futuramente,  não  sejam  pontuados  “resumos”  na  planilha  de  avaliação  PNPD.  A seguir,  foram
aprovadas  as  transferências  de  orientação.  O  professor  Fabio  Vasconcellos  Comim  solicitou  a
tranferência da orientação da aluna Rafaela Martinez Copês Leal para a professora Melissa Premaor
e a professora Maria Amàlia Pavanato solicitou a transferência de orientação da aluna Luciana de
Oliveira  Adolpho  para  a  professora  Ionara  Irion  Dalcol.  Após,  foi  aprovada  a  inclusão  da  aluna
Jessyka Arruda da Cunha como aluna de pós-doutorado voluntário. A aluna será supervisionada pelo
professor Bernardo Baldisserotto e desenvolverá o “Óleo essencial de  Origanum majorana e seus
compostos majoritários nas formas pura e nanoencapsulada: efeito comportamental e em fatores
hormonais não específicos de jundiás infectados com Aeromonas hidrophila”. Dando continuidade,
foram aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para a defesa de qualificação da Rafaela
Castro Dornelles por três meses e para defesa de tese da aluna Carine Eloise Prestes Zimmermann
por seis meses. Foram homologadas as solicitações de prorrogação de prazo de defesa de tese,
aprovadas “ad referendum, dos alunos: Micheli Lamberti Jobim por mais seis meses, Iuri Domingues
Della  Pace  por  mais  quatro  meses,  Pamella  Karina  Santana  Fruhauff  por  seis  meses,  Maikel
Kronbauer por três meses e para a defesa de dissertação da aluna Anissa Algara Beni por seis
meses. Finalizando, foram aprovados os planos de Docência Orientada I para a aluna Karine Ariotti;
Docência Orientada I e II para a aluna Elisia Gomes da Silva e Docência Orientada III para o aluno
Guerino Bandeira Junior. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata.
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Ao primeiro  dia  do  mês  de  abril  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  reuniram-se  os  membros  do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato  e contou com a presença da professora Natalia Brucker, dos
professores  Bernardo  Baldisserotto,  Carlos  Fernando  de  Mello  e  das  alunas  Caroline  Azzolin
Bressan e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foi homologado o Edital de Seleção para ingresso no
segundo semestre de 2019. Serão ofertadas no total dez vagas de mestrado e sete de doutorado.
Após, foi homologado o resultado da seleção para aluno de pós-doutorado PNPD. Classificou-se em
primeiro  lugar  Tuane  Bazanella  Sampaio,  em  segundo  lugar  Quelen  Iane  Garlett.  Os  demais
candidatos não foram classificados. A primeira colocada será contada por e-mail e/ou telefone para
implementação da bolsa. A seguir foram aprovadas as solicitações de coorientação. A professora Ana
Flavia Furian solicita que o professor Mauro Schneider Oliveira cooriente suas alunas de mestrado
Alice Rosa da Silveira e Erica Vanessa Furlan da Rosa; a professora Liliane de Freitas Bauermann
solicita  que  a  professora  Michele  Rorato  Sagrillo  cooriente  a  aluna  Jessica  Franco Dalenogare.
Dando continuidade, foi aprovada a prorrogação de prazo para defesa de tese da aluna Pamela
Karina Santana Frühauf  Perez por mais três meses.  Finalizando,  foram aprovados os planos de
Docência  Orientada  I  dos  alunos:  Letícia  Bernardini,  Érica  Vanessa  Furlan  da  Rosa,  Fernanda
Kulinski Mello e Patricia Rodrigues; Docência Orientada II de: Camila dos Santos Ritter, Fernanda
Kulinski Mello, Fernando Primitivo Romero Bordin e Gabriele Cheiran Pereira; Docência Orientada III
de:  Higor  Zuquetto  Rosa,  Michele  Pereira  Moreira,  Talita  Rodrigues  e  Vinícia  Garzella  Metz;  e
Docência Orientada IV de Higor Zuquetto Rosa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
e lavrada a presente ata.
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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos  cinco  dias  do  mês  de  abril  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  reuniram-se  os  membros  do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia  Brucker,  dos
professores Bernardo Baldisserotto, Guilherme Vargas Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan
e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foram homologados os planos de Docência Orientada I da aluna
Barbara  Osmarin  Turra  e  Docência  Orientada  IV  da  aluna  Cibele  Ferreira  Teixeira.  Aprovados
também os planos de estudos de Higor Zuquetto Rosa, Karine Gabriela da Costa e Talita Rodrigues.
Após, foi aprovada a inclusão da professora Melissa Orlandin Premaor como professora voluntária,
uma vez que a mesma está atualmente vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais. A seguir,
foi  aprovada a troca de orientação da aluna Michele Lamberti  Jobim,  a qual  era orientada pela
professora  Ivana Beatrice  Manica da Cruz,  pela  professora  Liliane de Freitas  Bauermann como
orientadora e a Dra. Veronica Farina Azzolin como coorientadora. Cabe salientar que o prazo final
para a defesa da aluna, conforme Apostila à Portaria Nº 2157, é até o mês de agosto de 2019, tendo
em vista que a aluna se encontra no segundo pedido de prorrogação de prazo para defesa. Outra
troca de orientação aprovada foi da aluna Barbara Osmarin Turra, que era orientada pela professora
Ivana Beatrice Manica da Cruz e passará a ser orientada pela professora colaboradora do Programa,
Dra.  Fernanda  Barbisan.  Finalizando,  foi  analisada  a  situação  da candidata  aprovada  na última
seleção  de  bolsista  PNPD,  Dra.  Tuane  Bazanella  Sampaio,  que  tem  vínculo  como  professora
substituta no Instituto Federal Farroupilha com contrato vigente até o mês junho do corrente ano,
mas caso o Colegiado julgasse necessário a candidata se propôs a realizar imediatamente o aviso
de quebra de contrato. Após, ampla discussão no grupo definiu-se que a candidata deve desvincular-
se imediatamente do Instituto Federal Farroupilha, para só então assumir seu vínculo de bolsista
PNPD. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos
Santos, Natalia Brucker, do professor Bernardo Baldisserotto e das alunas Caroline Azzolin Bressan
e Elisia Gomes da Silva. Inicialmente, foi homologado resultado do Edital de Seleção Nº 038/2019,
para ingresso no segundo semestre de 2019. No doutorado foram aprovadas: na linha da produção
animal, Isadora Aguirre Rosa que será orientada pela professora Berta Maria Heinzmann, na linha da
Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia:  Fernanda  Kulinski  Mello  que  será  orientada  pelo
professor Mauro Schneider  Oliveira e Fernanda Tibolla  Viero que será orientada pela professora
Roselei  Fachinetto.  No  mestrado,  na  linha  Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia:  Bruna
Neuberger que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira e na linha da Toxicologia e
Nutracêutica Amanda Szymansky Heck.  Não houve candidato classificado na linha da produção
animal.  A candidata  Aline  dos  Santos  Padilha  não  se  classificou  e  a  candidata  Lauren  Regina
Machado  não  compareceu.  Ambas  concorriam  a  vaga  de  mestrado.  As  bolsas  de  mestrado  e
doutorado disponíveis serão distribuídas conforme ordem prioritária de classificação em cada um dos
Cursos. A seguir foram aprovadas as solicitações de coorientação. Por solicitação da professora
Ivana Beatrice Manica da Cruz, a Drª Veronica Farina Azzolin passa a coorientar Cibele Ferreira
Teixeira e por solicitação da professora Fernanda Barbisan a professora Ivana Beatrice Manica da
Cruz  passa  a  coorientar  Barbara  Osmarin  Turra.  Após,  foi  aprovada  a  inclusão  da  Dra.  Tuane
Bazanella Sampaio como bolsista de pos-doutorado vinculada ao Programa sob a supervisão  do
professor Mauro Schneider  Oliveira e desenvolverá o projeto intitulado “Avaliação dos efeitos da
estimulação  dos  receptores  β3-adrenérgicos  frente  a  epilepsia  induzida  por  pilocarpina  em
camundongos”.  A aluna  recebe  bolsa  PNPD.  Aprovada  também  sua  inclusão  como  professora
colaboradora. Dando continuidade,  foi aprovada a inclusão do professor Fabio Vasconcellos Comim
como professor voluntário, uma vez que o mesmo já é orientador deste Programa e atualmente está
vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Finalizando, foram homologados os planos de
Docência  Orientada  I  de  Felipe  Schmidel;  Docência  Orientada  III  de:  Talita  Rodrigues,  Dariane
Trivisiol da Silva e Docência Orientada IV de: Fernando Wendel Franco, Moises Henrique Mastella e
Thamara Graziela Flores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
ata.
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ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos  onze  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  reuniram-se  os  membros  do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia  Brucker,  dos
professores  Carlos  Fernando  de  Mello,  Guilherme  Vargas  Bochi  e  das  alunas  Caroline  Azzolin
Bressan e Elisia Gomes da Silva. Inicialmente, foi homologado do Edital Interno PNPD/CAPES Nº
02/2019, para distribuição de uma cota de bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado na área da
Produção Animal. Após, foram homologadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa.
Foi concedida prorrogação de prazo por três meses para a defesa de dissertação do aluno bolsista
Fernando Primitivo Romero Bordin; de seis meses para o aluno Gerson Fernandes de Brum e de
seis meses para a qualificação da aluna Isabel Cristina da Costa Araldi. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois  mil  e dezenove,  reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora  Maria  Amália  Pavanato  e  contou com a presença da professora  Natalia  Brucker,  do
professor  Guilherme Vargas  Bochi  e  das  alunas  Caroline  Azzolin  Bressan  e  Patricia  Rodrigues.
Inicialmente, foi aprovado o Relatório Técnico Final da aluna de pós-doutorado Carine de Freitas
Souza. A seguir, foi homologado o resultado final do Edital Interno 02/2019/PNPD/CAPES. O único
candidato classificado foi o Dr. Matheus Dellaméa Baldissera. As candidatas Laura Bedin Denardi e
Luana Mota Ferreira não se classificaram. Após, foi concedida prorrogação de prazo até o mês de
setembro para a defesa de qualificação da aluna Gabriela de Moraes Costa. Dando continuidade
foram homologados os planos de Docência Orientada I de: Diulle Spat Peres, Karine Gabriela da
Costa, Alice Rosa da Silveira, Brenda Moreira dos Santos; Docência Orientada II  de: Diule Spat
Peres, Michele Pereira Moreira, Karine Ariotti, Felipe Schmiddel, Thamara Graziela Flores, Bárbara
Osmarin  Turra,  Letícia  Bernardini;  Docência  Orientada  III  de:  Michele  Pereira  Moreira,  Suelen
Mendonça Soares,  Milena Fortuna;  e Docência Orientada IV de:  Caroline Azzolin  Bressan;  Lívia
Ferraz D’Avila,  Vinícia Garzella Metz e Guerino Bandeira Junior. Homologados também os planos de
estudos de Karine Gabriela da Costa e Milena Fortuna. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos
Santos,  Natalia  Brucker,  do  professor  Bernardo  Baldisserotto  e  da  aluna  Patricia  Rodrigues.
Inicialmente, foi homologada a minuta do Edital de Seleção para ingresso no primeiro semestre de
2020. Serão ofertadas dez vagas para o curso de doutorado e doze vagas para o curso de mestrado.
Ficou definido que todos os professores do Programa poderão fazer parte do processo seletivo. A
seguir,  foi  aprovada a convocação para eleição de representantes discentes para o Colegiado e
Comissão de Bolsas. Após, foi aprovada a prorrogação de prazo, por seis meses, para defesa do
exame de qualificação da aluna Rafaela Martinez Copês Leal. Dando continuidade, foi apreciada a
proposta de inclusão da disciplina METODOLOGIAS  ATIVAS  DE  ENSINO-APRENDIZAGEM  NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, a ser ministrada pela professora Camila Simonetti Pase. Uma vez que já
existe na estrutura curricular do Programa a disciplina FSL817- METODOLOGIA DE ENSINO, será
feita  uma consulta  à  professora  Tatiana Emanuelli,  docente responsável  pela  disciplina,  para  só
então dar retorno para a professora Camila Simonetti Pase. Finalizando, foi aprovado o plano de
docência  orientada  III  da  aluna  Isadora  Aguirre  Rosa  e  o  plano  de  estudos  da  aluna  Bruna
Neuberger. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 8ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos
Santos,  Natalia  Brucker,  da  aluna  Diulle  Spat  Peres  e  do  pos-doutorando  Matheus  Dellaméa
Baldissera.  Inicialmente,  foi  homologado  o  resultado  do  Edital  Interno  03/2019/PNPD/CAPES.
Classificou-se em primeiro lugar o candidato Marcel Henrique Marcondes Sari, em segundo lugar
Thiago  Duarte.  O  candidato  Alcindo  Busanello  não  compareceu.  A  seguir,  foi  aprovada  nova
prorrogação de prazo, por seis meses, para a defesa de dissertação do aluno Fernando Primitivo
Romero Bordin e também para a defesa de tese da aluna Carine Eloise de Prestes Zimmermann.
Finalizando, foram apresentados os novos representantes discentes do Colegiado e da Comissão de
Bolsas.  Para o colegiado foram eleitos  Matheus Dellamea Baldissera e Diulle Spat Peres, tendo
como suplentes Caroline Azzolin Bressan e Barbara Osmarin Turra,  representantes discentes de
doutorado/pós-doutorado e mestrado, respectivamente. Para a Comissão de Bolsas foram eleitos
Karine Roversi e Felipe Schmiddel,  tendo como suplentes Matheus Dellamea Baldissera e Diulle
Spat  Peres,  representantes  discentes  de  doutorado/pós-doutorado  e  mestrado,  respectivamente.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 9ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença dos professores Carlos Fernando de
Mello Gabriela Trevisan dos Santos, Natalia Brucker, da aluna Diulle Spat Peres e do pos-doutorando
Matheus Dellaméa Baldissera. Foi colocado em apreciação a solicitação dos professores Romina
Nassini e Francesco de Logu da Universidade de Florença/ Itália para a inclusão como professores
voluntários no programa de Pós-graduação em Farmacologia, após a avaliação do currículo e do
plano de atividades destes professores, foi aprovada  a solicitação. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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ATA DA 10ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
FARMACOLOGIA DO ANO DE 2019

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio
21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa,
professora  Maria Amália  Pavanato e contou com a presença dos professores Guilherme Vargas
Bochi  e Natalia  Brucker,  da aluna de mestrado Diulle  Spat  Peres e do pos-doutorando Matheus
Dellaméa Baldissera. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no
primeiro semestre de 2020, regido pelo Edital 062/2019. Foram aprovados no doutorado, na linha da
Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia:  Fernanda  Kulinski  Mello  que  será  orientada  pelo
professor  Mauro Schneider  Oliveira,  Gabriele  Cheiran Pereira que será  orientada pelo professor
Guilherme Vargas Bochi e Patricia Rodrigues que será orientada pela professora Gabriela Trevisan
dos Santos;  na  linha da Toxicologia  e  Nutracêutica:  Bárbara  Osmarin  Turra  e  Maicon  Machado
Sulzbacher que serão orientados pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz e Everaldo Hertz
que será orientado pela professora Liliane de Freitas Bauermann. Não houve candidato classificado
na linha da Produção Animal. No mestrado, na linha da Produção Animal foi aprovado o candidato
Carlos Hermínio Magalhães Fortes que será orientado pela professora Berta Maria Heinzmann; na
linha  da  Neuropsicofarmacologia  e  Imunofarmacologia:  Domenica  Rubert  Rossato  que  será
orientada pela professora Marilise Escobar Bürger e Francini Arboit que será orientada pelo professor
Guilherme Vargas Bochi. Na linha da Toxicologia e Nutracêutica não houve candidato classificado. As
candidatas  Juliane  Bolzan  Dias  e  Sara  Soares  Machado  não  foram  classificadas.  Dando
continuidade,   foram aprovadas as inclusões, como professores do Programa, do pós-doutorando
Marcel Henrique Marcondes Sari, do professor Michel Mansur Machado e da professora Eliane Maria
Zanchet. Aprovada também a criação das disciplinas: “Toxicologia e Farmacologia Computacional”
tendo como responsável o professor Michel Mansur Machado e a disciplina “Farmacologia dos Anti-
inflamatórios” que terá como responsável a professora Eliane Maria Zanchet. Após, foi homologada
solicitação da professora Roselei Fachinetto para que a aluna Fernanda Tibolla Viero passe a ser
orientada  pela  professora  Gabriela  Trevisan  dos  Santos.  A  seguir,  foi  formalizada  troca  de
coorientaçao da aluna Elisia Gomes da Silva, passando da professora Agueda Palmira Castagna de
Vargas para a professora Julianana Felipetto Cargnelutti. Finalizando, foram aprovados os planos de
estudos de Alice Rosa da Silveira, Bárbara Osmarin Turra, Érica Vanessa Furlan da Rosa e Fernanda
Tibolla Viero. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
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	Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia Brucker e dos professores Bernardo Baldisserotto, Guilherme Vargas Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foi homologado o Edital 01/2019/PNPD/CAPES para distribuição de uma cota de bolsa de Pós-Doutorado. Foi sugerido pelo professor Bernardo Baldisserotto, que futuramente, não sejam pontuados “resumos” na planilha de avaliação PNPD. A seguir, foram aprovadas as transferências de orientação. O professor Fabio Vasconcellos Comim solicitou a tranferência da orientação da aluna Rafaela Martinez Copês Leal para a professora Melissa Premaor e a professora Maria Amàlia Pavanato solicitou a transferência de orientação da aluna Luciana de Oliveira Adolpho para a professora Ionara Irion Dalcol. Após, foi aprovada a inclusão da aluna Jessyka Arruda da Cunha como aluna de pós-doutorado voluntário. A aluna será supervisionada pelo professor Bernardo Baldisserotto e desenvolverá o “Óleo essencial de Origanum majorana e seus compostos majoritários nas formas pura e nanoencapsulada: efeito comportamental e em fatores hormonais não específicos de jundiás infectados com Aeromonas hidrophila”. Dando continuidade, foram aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para a defesa de qualificação da Rafaela Castro Dornelles por três meses e para defesa de tese da aluna Carine Eloise Prestes Zimmermann por seis meses. Foram homologadas as solicitações de prorrogação de prazo de defesa de tese, aprovadas “ad referendum, dos alunos: Micheli Lamberti Jobim por mais seis meses, Iuri Domingues Della Pace por mais quatro meses, Pamella Karina Santana Fruhauff por seis meses, Maikel Kronbauer por três meses e para a defesa de dissertação da aluna Anissa Algara Beni por seis meses. Finalizando, foram aprovados os planos de Docência Orientada I para a aluna Karine Ariotti; Docência Orientada I e II para a aluna Elisia Gomes da Silva e Docência Orientada III para o aluno Guerino Bandeira Junior. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia Brucker, dos professores Bernardo Baldisserotto, Carlos Fernando de Mello e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foi homologado o Edital de Seleção para ingresso no segundo semestre de 2019. Serão ofertadas no total dez vagas de mestrado e sete de doutorado. Após, foi homologado o resultado da seleção para aluno de pós-doutorado PNPD. Classificou-se em primeiro lugar Tuane Bazanella Sampaio, em segundo lugar Quelen Iane Garlett. Os demais candidatos não foram classificados. A primeira colocada será contada por e-mail e/ou telefone para implementação da bolsa. A seguir foram aprovadas as solicitações de coorientação. A professora Ana Flavia Furian solicita que o professor Mauro Schneider Oliveira cooriente suas alunas de mestrado Alice Rosa da Silveira e Erica Vanessa Furlan da Rosa; a professora Liliane de Freitas Bauermann solicita que a professora Michele Rorato Sagrillo cooriente a aluna Jessica Franco Dalenogare. Dando continuidade, foi aprovada a prorrogação de prazo para defesa de tese da aluna Pamela Karina Santana Frühauf Perez por mais três meses. Finalizando, foram aprovados os planos de Docência Orientada I dos alunos: Letícia Bernardini, Érica Vanessa Furlan da Rosa, Fernanda Kulinski Mello e Patricia Rodrigues; Docência Orientada II de: Camila dos Santos Ritter, Fernanda Kulinski Mello, Fernando Primitivo Romero Bordin e Gabriele Cheiran Pereira; Docência Orientada III de: Higor Zuquetto Rosa, Michele Pereira Moreira, Talita Rodrigues e Vinícia Garzella Metz; e Docência Orientada IV de Higor Zuquetto Rosa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia Brucker, dos professores Bernardo Baldisserotto, Guilherme Vargas Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foram homologados os planos de Docência Orientada I da aluna Barbara Osmarin Turra e Docência Orientada IV da aluna Cibele Ferreira Teixeira. Aprovados também os planos de estudos de Higor Zuquetto Rosa, Karine Gabriela da Costa e Talita Rodrigues. Após, foi aprovada a inclusão da professora Melissa Orlandin Premaor como professora voluntária, uma vez que a mesma está atualmente vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais. A seguir, foi aprovada a troca de orientação da aluna Michele Lamberti Jobim, a qual era orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz, pela professora Liliane de Freitas Bauermann como orientadora e a Dra. Veronica Farina Azzolin como coorientadora. Cabe salientar que o prazo final para a defesa da aluna, conforme Apostila à Portaria Nº 2157, é até o mês de agosto de 2019, tendo em vista que a aluna se encontra no segundo pedido de prorrogação de prazo para defesa. Outra troca de orientação aprovada foi da aluna Barbara Osmarin Turra, que era orientada pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz e passará a ser orientada pela professora colaboradora do Programa, Dra. Fernanda Barbisan. Finalizando, foi analisada a situação da candidata aprovada na última seleção de bolsista PNPD, Dra. Tuane Bazanella Sampaio, que tem vínculo como professora substituta no Instituto Federal Farroupilha com contrato vigente até o mês junho do corrente ano, mas caso o Colegiado julgasse necessário a candidata se propôs a realizar imediatamente o aviso de quebra de contrato. Após, ampla discussão no grupo definiu-se que a candidata deve desvincular-se imediatamente do Instituto Federal Farroupilha, para só então assumir seu vínculo de bolsista PNPD. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos, Natalia Brucker, do professor Bernardo Baldisserotto e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Elisia Gomes da Silva. Inicialmente, foi homologado resultado do Edital de Seleção Nº 038/2019, para ingresso no segundo semestre de 2019. No doutorado foram aprovadas: na linha da produção animal, Isadora Aguirre Rosa que será orientada pela professora Berta Maria Heinzmann, na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Fernanda Kulinski Mello que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira e Fernanda Tibolla Viero que será orientada pela professora Roselei Fachinetto. No mestrado, na linha Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Bruna Neuberger que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira e na linha da Toxicologia e Nutracêutica Amanda Szymansky Heck. Não houve candidato classificado na linha da produção animal. A candidata Aline dos Santos Padilha não se classificou e a candidata Lauren Regina Machado não compareceu. Ambas concorriam a vaga de mestrado. As bolsas de mestrado e doutorado disponíveis serão distribuídas conforme ordem prioritária de classificação em cada um dos Cursos. A seguir foram aprovadas as solicitações de coorientação. Por solicitação da professora Ivana Beatrice Manica da Cruz, a Drª Veronica Farina Azzolin passa a coorientar Cibele Ferreira Teixeira e por solicitação da professora Fernanda Barbisan a professora Ivana Beatrice Manica da Cruz passa a coorientar Barbara Osmarin Turra. Após, foi aprovada a inclusão da Dra. Tuane Bazanella Sampaio como bolsista de pos-doutorado vinculada ao Programa sob a supervisão do professor Mauro Schneider Oliveira e desenvolverá o projeto intitulado “Avaliação dos efeitos da estimulação dos receptores β3-adrenérgicos frente a epilepsia induzida por pilocarpina em camundongos”. A aluna recebe bolsa PNPD. Aprovada também sua inclusão como professora colaboradora. Dando continuidade, foi aprovada a inclusão do professor Fabio Vasconcellos Comim como professor voluntário, uma vez que o mesmo já é orientador deste Programa e atualmente está vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Finalizando, foram homologados os planos de Docência Orientada I de Felipe Schmidel; Docência Orientada III de: Talita Rodrigues, Dariane Trivisiol da Silva e Docência Orientada IV de: Fernando Wendel Franco, Moises Henrique Mastella e Thamara Graziela Flores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia Brucker, dos professores Carlos Fernando de Mello, Guilherme Vargas Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Elisia Gomes da Silva. Inicialmente, foi homologado do Edital Interno PNPD/CAPES Nº 02/2019, para distribuição de uma cota de bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado na área da Produção Animal. Após, foram homologadas as solicitações de prorrogação de prazo para defesa. Foi concedida prorrogação de prazo por três meses para a defesa de dissertação do aluno bolsista Fernando Primitivo Romero Bordin; de seis meses para o aluno Gerson Fernandes de Brum e de seis meses para a qualificação da aluna Isabel Cristina da Costa Araldi. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença da professora Natalia Brucker, do professor Guilherme Vargas Bochi e das alunas Caroline Azzolin Bressan e Patricia Rodrigues. Inicialmente, foi aprovado o Relatório Técnico Final da aluna de pós-doutorado Carine de Freitas Souza. A seguir, foi homologado o resultado final do Edital Interno 02/2019/PNPD/CAPES. O único candidato classificado foi o Dr. Matheus Dellaméa Baldissera. As candidatas Laura Bedin Denardi e Luana Mota Ferreira não se classificaram. Após, foi concedida prorrogação de prazo até o mês de setembro para a defesa de qualificação da aluna Gabriela de Moraes Costa. Dando continuidade foram homologados os planos de Docência Orientada I de: Diulle Spat Peres, Karine Gabriela da Costa, Alice Rosa da Silveira, Brenda Moreira dos Santos; Docência Orientada II de: Diule Spat Peres, Michele Pereira Moreira, Karine Ariotti, Felipe Schmiddel, Thamara Graziela Flores, Bárbara Osmarin Turra, Letícia Bernardini; Docência Orientada III de: Michele Pereira Moreira, Suelen Mendonça Soares, Milena Fortuna; e Docência Orientada IV de: Caroline Azzolin Bressan; Lívia Ferraz D’Avila, Vinícia Garzella Metz e Guerino Bandeira Junior. Homologados também os planos de estudos de Karine Gabriela da Costa e Milena Fortuna. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos, Natalia Brucker, do professor Bernardo Baldisserotto e da aluna Patricia Rodrigues. Inicialmente, foi homologada a minuta do Edital de Seleção para ingresso no primeiro semestre de 2020. Serão ofertadas dez vagas para o curso de doutorado e doze vagas para o curso de mestrado. Ficou definido que todos os professores do Programa poderão fazer parte do processo seletivo. A seguir, foi aprovada a convocação para eleição de representantes discentes para o Colegiado e Comissão de Bolsas. Após, foi aprovada a prorrogação de prazo, por seis meses, para defesa do exame de qualificação da aluna Rafaela Martinez Copês Leal. Dando continuidade, foi apreciada a proposta de inclusão da disciplina METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, a ser ministrada pela professora Camila Simonetti Pase. Uma vez que já existe na estrutura curricular do Programa a disciplina FSL817- METODOLOGIA DE ENSINO, será feita uma consulta à professora Tatiana Emanuelli, docente responsável pela disciplina, para só então dar retorno para a professora Camila Simonetti Pase. Finalizando, foi aprovado o plano de docência orientada III da aluna Isadora Aguirre Rosa e o plano de estudos da aluna Bruna Neuberger. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença das professoras Gabriela Trevisan dos Santos, Natalia Brucker, da aluna Diulle Spat Peres e do pos-doutorando Matheus Dellaméa Baldissera. Inicialmente, foi homologado o resultado do Edital Interno 03/2019/PNPD/CAPES. Classificou-se em primeiro lugar o candidato Marcel Henrique Marcondes Sari, em segundo lugar Thiago Duarte. O candidato Alcindo Busanello não compareceu. A seguir, foi aprovada nova prorrogação de prazo, por seis meses, para a defesa de dissertação do aluno Fernando Primitivo Romero Bordin e também para a defesa de tese da aluna Carine Eloise de Prestes Zimmermann. Finalizando, foram apresentados os novos representantes discentes do Colegiado e da Comissão de Bolsas. Para o colegiado foram eleitos Matheus Dellamea Baldissera e Diulle Spat Peres, tendo como suplentes Caroline Azzolin Bressan e Barbara Osmarin Turra, representantes discentes de doutorado/pós-doutorado e mestrado, respectivamente. Para a Comissão de Bolsas foram eleitos Karine Roversi e Felipe Schmiddel, tendo como suplentes Matheus Dellamea Baldissera e Diulle Spat Peres, representantes discentes de doutorado/pós-doutorado e mestrado, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença dos professores Carlos Fernando de Mello Gabriela Trevisan dos Santos, Natalia Brucker, da aluna Diulle Spat Peres e do pos-doutorando Matheus Dellaméa Baldissera. Foi colocado em apreciação a solicitação dos professores Romina Nassini e Francesco de Logu da Universidade de Florença/ Itália para a inclusão como professores voluntários no programa de Pós-graduação em Farmacologia, após a avaliação do currículo e do plano de atividades destes professores, foi aprovada a solicitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.
	Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia (PPGFarm), na sala 5118, do prédio 21, do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A reunião foi presidida pela Coordenadora do Programa, professora Maria Amália Pavanato e contou com a presença dos professores Guilherme Vargas Bochi e Natalia Brucker, da aluna de mestrado Diulle Spat Peres e do pos-doutorando Matheus Dellaméa Baldissera. Inicialmente, foi homologado o resultado do processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2020, regido pelo Edital 062/2019. Foram aprovados no doutorado, na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Fernanda Kulinski Mello que será orientada pelo professor Mauro Schneider Oliveira, Gabriele Cheiran Pereira que será orientada pelo professor Guilherme Vargas Bochi e Patricia Rodrigues que será orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos; na linha da Toxicologia e Nutracêutica: Bárbara Osmarin Turra e Maicon Machado Sulzbacher que serão orientados pela professora Ivana Beatrice Manica da Cruz e Everaldo Hertz que será orientado pela professora Liliane de Freitas Bauermann. Não houve candidato classificado na linha da Produção Animal. No mestrado, na linha da Produção Animal foi aprovado o candidato Carlos Hermínio Magalhães Fortes que será orientado pela professora Berta Maria Heinzmann; na linha da Neuropsicofarmacologia e Imunofarmacologia: Domenica Rubert Rossato que será orientada pela professora Marilise Escobar Bürger e Francini Arboit que será orientada pelo professor Guilherme Vargas Bochi. Na linha da Toxicologia e Nutracêutica não houve candidato classificado. As candidatas Juliane Bolzan Dias e Sara Soares Machado não foram classificadas. Dando continuidade, foram aprovadas as inclusões, como professores do Programa, do pós-doutorando Marcel Henrique Marcondes Sari, do professor Michel Mansur Machado e da professora Eliane Maria Zanchet. Aprovada também a criação das disciplinas: “Toxicologia e Farmacologia Computacional” tendo como responsável o professor Michel Mansur Machado e a disciplina “Farmacologia dos Anti-inflamatórios” que terá como responsável a professora Eliane Maria Zanchet. Após, foi homologada solicitação da professora Roselei Fachinetto para que a aluna Fernanda Tibolla Viero passe a ser orientada pela professora Gabriela Trevisan dos Santos. A seguir, foi formalizada troca de coorientaçao da aluna Elisia Gomes da Silva, passando da professora Agueda Palmira Castagna de Vargas para a professora Julianana Felipetto Cargnelutti. Finalizando, foram aprovados os planos de estudos de Alice Rosa da Silveira, Bárbara Osmarin Turra, Érica Vanessa Furlan da Rosa e Fernanda Tibolla Viero. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

